
 

Sundby Boldklub – Corona tiltag. 
 

Desværre oplever vi jo nu mere smitte i samfundet. Det betyder, at regeringen har fastlagt nye 
rammer for vores adfærd i det offentlige rum. 
I Sundby tager vi også vores ansvar. Det betyder, at der vil være nogle regler, som er strammet for 
ophold og adfærd i klubben. Nedenstående har vi prøvet at gøre gældende, hvilke rammer vi skal 
arbejde sammen i. 
 

1) Hvis du skal se kamp eller træning, så skal det være tydeligt hvilket træningshold, som en 
du tilhører. Trænere skal afmærke et område inden træning. 

2) Den samlede gruppe (af både tilskuere, spillere og trænere) må ikke overstige 50 personer. 
3) Tilskuerne skal opholde sig i et afgrænset område, som tydeligt hører til en træningszone 

og dermed et træningshold. 
4) Der skal være minimum 2 kvadratmeter areal per tilskuer i tilskuerområdet, og tilskuerne 

skal holde minimum en meters afstand til hinanden. 
5) Det er vigtigt, at tilskuerne ikke opholder sig i ”buffer-zonen” mellem to træningsbaner. I så 

fald vil de ophæve afmærkningen af de to træningsbaner, og hele forsamlingen på 
fodboldanlægget vil kunne ses som én stor forsamling. 

6) Afsprit hænder inden du går ud på anlægget 
7) Spillere skal afspritte hænder inden de går ind på banen. 
8) Trænere skal vaske bolde og kegler efter træning. 
9) Man må ikke bytte veste under træning. 
10) Ind og udgang på kunstbanen skal respekteres. 
11) I Tutten skal man bære mundbind. 
12) Vi opfordrer til at bære mundbind, når kampe og træning overværes. 

 
Følgende 4 scenarier skal følges i forhold til smittestop: 
 

1. Én fra holdet / årgangen er blevet smittet med Covid-19  
Hvis én fra holdet er blevet testet positiv for Covid-19 eller på anden vis konstateret smittet med 
Covid-19, så har vi som klub valgt at tolke det som, at alle spillere og trænere betragtes som ’nære 
kontakter’, uagtet hvornår man sidst har været i kontakt med én eller flere personer på holdet. 
Det betyder, at alle spillere og trænere hjemsendes, og alle træningspas og kampe aflyses. Dette 
gælder indtil 

• man er blevet testet negativ 
• Man er tilbagekaldt til skolegang  
• man har været isolation fra fodbold/klubben i 10 dage fra hjemsendelsen blev effektuere 

 
Det er træner/holdleder, der melder ”karantænen” ud, og når de er klar til igen at modtage 
spillere og genoptage træning, er det igen dem, som kommunikerer dette. 
Vi ønsker, at spillere der skal testes bliver testet enten på 6. dagen eller på 4. dagen og igen på 6. 
dagen. Hvis man vælger sidste løsning, må man først komme i klubben efter 2. test. Vi ved godt, at 
vi har strammet i forhold til anbefalingerne i det sidste, men vi ønsker ikke at påføre mange 
mennesker risikoen.  



 

 
2. Èn fra skolen (eller arbejdspladsen) er blevet smittet med Covid-19  

Hvis man går i skole med én, som er blevet smittet, så forventer vi, at man agerer på samme 
måde, som skolen dikterer. Dvs. hvis skolen har sendt klassen hjem i selvisolation i en periode eller 
til negativ test foreligger, så bliver man også væk fra fodbold. Og når du er klar til at gå i skole igen, 
så er du naturligvis også velkommen tilbage i klubben og til fodbolden. Træner/holdleder bedes 
underrettet herom, men der er ikke krav om yderligere tiltag ift. resten af holdet og klubben, 
ligesom der ikke er pligt til at informere videre herom. 
 

3. Jeg har symptomer på Covid-19  
Hvis du, eller dit barn, som spiller har symptomer på Covid-19, så skal du følge de gældende 
retningslinjer ift. at kontakte læge, blive testet og gå i isolation. Træner/holdleder bedes 
underrettet herom, men der er ikke krav om yderligere tiltag ift. resten af holdet og klubben, 
ligesom der ikke er pligt til at informere videre herom. 
Er din test positiv, så informeres træner/holdleder, så tiltagene under punkt 1) kan sættes i kraft. 
Hvis din test er negativ, og når du ellers er klar til at gå skole igen mv., så er du naturligvis også 
velkommen tilbage i klubben og til fodbolden. 
 

4. Jeg er på anden vis end fodbold ’nær kontakt’ til én, som er smittet med Covid-19  
Hvis du er nær kontakt til én, der testet positiv for Covid-19 eller på anden vis konstateret smittet 
med Covid-19, fx i din husstand eller anden fritidsaktivitet, så forventer vi, at man følger de 
nuværende retningslinjer fra fx Sundhedsstyrelsen, herunder ”Som nær kontakt kan du ikke vide, 
om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil 
du har svar på testen…”, og gå i selvisolation indtil da. Se mere på sst.dk, hvor der også er 
information om isolation vs. test for børn under 12 år mv. 
 
Det vil sige, 
– at som ’nær kontakt’ ved andet udover fodbold, så skal myndighedernes vejledning følges 
– at som ’nær kontakt’ ifm. klubben/holdet, så følges retningslinjerne under pkt. 1 ovenfor. 
 
Er din test positiv, så informeres træner/holdleder, så tiltagene under punkt 1) kan sættes i kraft. 
Hvis din test er negativ, og når du ellers er klar til at gå skole igen mv., så er du naturligvis også 
velkommen tilbage i klubben og til fodbolden. 
 
 
MvH 
Sundby Boldklub. 
 


